
  عمران سورة آل

؛ البسملة تقدم لنا الكالم عليها  )) بسم اهللا الرحمن الرحيم ((؛ قال اهللا تعاىل:  أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم

؟ يقدر  كذا  ، مناسبا متأخرا، وهذا احملذوف يقدر فعال  : إن اجلار وجمرور متعلق مبحذوف ؛ وقلنا مرارا وتكرارا

طيب قلنا إنه  . ؟ بسم اهللا آكل ؛ كيف تقدر الفعل ؛ وأنت تريد أن تأكل فإذا قلت: بسم اهللا ؛ متأخرا مناسبا

؟ ألن اجلار وارور البد له من  ملاذا ال نقول إنه غري متعلق؟  ؛ ملاذا جيب أن يقدر أن يكون متعلقا مبحذوف

ن اجلار وارور معمول، ومبنزلة املفعول به ؛ أل قالبد للجار من التعلق بفعل أو معناه حنو مرت،  متعلق يتعلق به

؛  وجل ؛ الفائدة األوىل: التربك بتقدمي اسم اهللا عز ؟ لفائدتني متأخرافعال اذا قدرناه مل . فالبد له من عامل

والفائدة الثانية: احلصر؛ ألن تأخري العامل يفيد احلصر؛ كأنك تقول: ال آكل باسم أحد متربكا به ومستعينا إال 

؛ وهذه يعرفها أهل النحو؛ ألن األصل يف  ؟ ألن األصل يف العمل األفعال  العملاذا قدرناه ف وجل. اهللا عز باسم

إال بشروط، اسم الفاعل يعمل عمل الفعل بشروط ؛ املصدر يعمل عمل  األمساء العمل األفعال ولذلك ال تعمل

؛ ألنه هو األصل يف العمل؛  بشروط؟ ال ؛ الفعل يعمل ؛ اسم املفعول يعمل عمل الفعل بشروط الفعل بشروط

؟ ألنه أدل على املقصود، ممكن أن نقدر: بسم اهللا أبتدئ ؛ لكن تبتدئ  وهلذا نقدره فعال؛ ملاذا قدرناه خاصا

، ماذا تبتدئ؟ وإذا قلت: بسم اهللا آكل  تبتدئ أكل، تبتدئ شرب، تبتدئ وضوء، تبتدئ عمل ؟ تبدأ أيش؟ ما

من لم يذبح فليذبح بسم  (:  ؛ وهلذا قال الرسول عليه الصالة والسالم ى املقصودوعينت الفعل صار أدل عل

؟ متأخر فعل  : اجلار وارور متعلق باحملذوف كمل إذا نقول . فخص الفعل ) على اسم اهللا :اهللا أو قال

، وهو  فهو علم على اهللا سبحانه وتعاىل على الذات املقدسة ال يكون إال له )) اهللا ((. أما   مناسب للمقام

ذوا  )) الرحمن (( . ، تأيت تابعة له )) بسم اهللا الرحمن الرحيم ((: أصل األمساء؛ وهلذا تأيت األمساء تابعة له

املوصل  )) الرحيم (( . الرمحة الواسعة؛ وهلذا جاء على صفة على وزن فعالن الذي يدل على االمتالء والسعة

للرمحة من يشاء من عباده؛ وهلذا جاء على وزن الفعيل الدال على وقوع الفعل؛ فهنا رمحة هي صفته هذه دل 

الرحمن  (( . )) الرحيم ((؛ ورمحة هي فعله أي إيصال الرمحة إىل املرحوم دل عليها  )) الرحمن ((عليها 

، وعلى األثر أو احلكم الدال عليه ذلك  ، وعلى صفة الرمحة ذاتامسان من أمساء اهللا يدالن على ال )) الرحيم

؛ ألن اإلميان باالسم أن تؤمن  املعىن؛ إذا اجتمع يف هذين االمسني كل ما جيب أن يتعلق باإلميان باسم اهللا

كلها ؛ فنقول: اهللا رمحن ذوا رمحة يرحم،   ؟ والصفة واألثر الذي هو احلكم املرتتب على هذا باالسم؛ ويش بعد

يعذب من يشاء  ((:  يرحم )) وربك الغني ذو الرحمة ((:  ؛ فالرمحن كما ترون ذوا الرمحة موجودة يف القرآن



ما أدري ؛  اسم دال على الرمحة وهي رمحة حقيقية دل عليها السمع والعقل )) الرحمن ((,  )) ويرحم من يشاء

 ، الكتاب والسنة ؟ النصوص ويش معىن السمع؛  عقل؛ دل عليها السمع و ال ؟ عريب الكالم عريب وإال غري عيب

؛ داللة النظر أن نقول كم يف العامل من  كثرية ما حتصى  على رمحة اهللا ؛ داللة السمع ، واالعتبار ؛ العقل: النظر

ال حتصى بأنواعها  ، ؟ نعم كذا))  وإن تعدوا نعمة اهللا ال تحصوها ((،  ؟ ال حتصى ؟ ويش اجلواب نعمة

؛ ولو ال الرمحة ما حصلت  ؟ تدل على أن املنعم راحم ؛ هذه النعم ويش تدل عليه وأجناسها فضال عن أفرادها

؟ طيب ملاذا؟ من آثار الرمحة، لو ال الرمحة ما اندفعت  النعمة؛ وكم يف العامل من اندفاع نقمة أليس كذلك

؛ بل العقل يدل على خالفها  : إن الرمحة ال يدل عليه العقل لونالنقمة؛ ومن عجب أن قوما يدعون العقل، يقو 

؛ وهذا ال يليق باهللا عزوجل ـ شف الشيطان  ـ أعوذ باهللا ـ أليش؟ قال: ألن الرمحة انعطاف، ولني، وخضوع، ورقة

لق ليست  ؟ رمحة املخلوق؛ لكن رمحة اخلا : الرمحة ذا املعىن من هي رمحته ؛ صحيح ال يليق؟ نقول ـ ال يليق

؛ يأيت ملك تام السلطان ال خيشى  ؛ مث إننا مننع أن تكون الرمحة كما زعمتم حىت يف املخلوق كرمحة املخلوق

: رمحة هذه تنايف ما عنده من السلطان والعظمة الالئقة به؟ أبدا، ما  ؛ هل نقول أحدا إال اهللا ويرحم هذا الفقري

؛ ال، بل يعد هذا من كماله، يعد من كماله؛  الفقراء ويرحم الضعفاءتنايف وال يقال: واهللا هذا ملك مهني يرحم 

، بل  : بأن العقل ال يدل عليه ، مننع قولكم يهلالعقل ال يدل ع : مننع قولكم ، : العقل دل عليه مث نقول هلم

املطر وهواء ؛ لو تسأل عامة السوق بعد أن نزل املطر يف الليل وخرج الناس ميشون يف  نقول: إن العقل دل عليه

، رمحة اهللا  ، احلمد هللا، رمحة اهللا واسعة ، فيه بركة املطر ورطوبته تلقي عامته تقول ما شاء اهللا نزل املطر برمحته

ن هذا املطر من أين؟ من الرمحة؛ لكن يقولون: إن اإلرادة ثبتت بالعقل، إرادة اهللا ثبتت إواسعة؛ ويش عرف 

، وهذه  لتخصيص، إنه خص هذا جيعل هذه مساء، وهذه أرض، وهذه بقرة؟ قالوا: ثبتت با بالعقل، طيب مباذا

دل عليها هللا ؛ إذا فيه إرادة  شاة، وهذه بعري، وهذا محار إىل آخره، الذي خصص هذا من هذا هو؟ اإلرادة

؟ ما  ؟ ويش يقول : كيف تستدل بالعقل على أرادة اهللا ؛ اسأل طالب علم ما هو عامي قل له التخصيص

رمبا يستطيع أن يقول: أستدل على إرادة اهللا هذا الكون هذا كله بإرادة اهللا؛ لكن ما يقول إن  يستطيع،

ال ال؟ ومع ذلك الرمحة ما دل عليها العقل عندهم واإلرادة دل إالتخصيص هو الذي يدل على اإلرادة ؛ كذا و 

البسملة  . وال شك يف هذا ليها العقل، أو كلتامها دل ع : إن اإلرادة والرمحة كالمها ؛ وحنن نقول عليها العقل

؛ لكن يؤتى  ، مستقلة ، مستقلة ال تابعة ال لليت قبلها وال لليت بعدها ذكرنا فيما سبق أا آية من القرآن الشك

؛ كل سورة تبتدأ بالبسملة إال واحدة من السور وهي براءة فإنه مل يثبت عند الصحابة أن  ا البتداء السورة

؛ ألم  ؛ ولذلك جعلوا فاصال بينها وبني األنفال ومل جيعلوا بسملة اهللا عليه وسلم ابتدأها بالبسملةالرسول صلى 



جنعل الفاصل وال جنعل البسملة إمنا البسملة آية مستقلة  ؛ فقالوا: ترددوا هل هي بقية األنفال أو هي مستقلة

؛ وعلى هذا فما  : ال ؟ قلنا وهل هي من السورة؛  السورة حىت الفاحتة وهي أول السور تبتدأ اكل تبتدأ ا  

،  أا أول آية من الفاحتة هو قول مرجوح على،  يوجد يف املصحف اآلن املرقم يف الفاحتة اخلاصة فيها رقم واحد

     . ؛ وقد مر علينا بيان وجهان هذا القول والراجح أا ليست آية من الفاحتة

 ؟ م ولكن ندعو اهللا وال نقاتلهم؛ وما نستطيع نقاتله على القوم الكافرينشيخ ندعو اهللا أن ينصرنا  السائل :

 وحنن ما عندنا سالح نقاوم به ؟ على القوم الكافرين أي نعم هو يسأل يقول: حنن ندعو اهللا أن ينصرنا الشيخ :

تدمري أسلحتهم نصر  اهللا لنا األسلحة نقاوم ا أو يدمر أسلحتهم، ئعلى القوم الكافرين بأن يهي ةنصر ال:  نقول

     .؟ نعم لنا أو ال

لكن خالف العلماء يف  )) إنا نحن نزلنا القرآن وإنا له لحافظون ((! قال اهللا سبحانه وتعاىل:  شيخ  السائل :

   ؟هلذه اآلية البسملة هل هذه من آية أو غري آية هل يعد ذلك تنقيصا 

ال ال ؛ هل حذفت من املصحف؟ حفظت؛ لكن يقولون غري آية؟ ال ال؛ يقولون آية لكن بس هذه  الشيخ :

     . باالتفاق هذه آية؛ لكن هل هذه من السور اليت بعدها أو ال، اخلالف يف العدد

عليك  ألم اهللا ال إله إال هو الحي القيوم نزل ((؛  ، بسم اهللا الرمحن الرحيم عوذ باهللا من الشيطان الرجيمأ

 )) من قبل ((اصرب  ،ال )) الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة واإلنجيل من قبل هدى للناس

 لهم عذاب آيات اهللاوأنزل التوراة واإلنجيل هدى للناس وأنزل الفرقان؛ إن الذين كفروا ب ((تبع للذي قبلها 

؛  ؛ تقدم الكالم على البسملة إعرابا ومعىن وحمال الرجيم باهللا من الشيطانأعوذ    )) شديد واهللا عزيز ذو انتقام

وتقدم الكالم أيضا عل احلروف اهلجائية اليت ابتدأت ا السور؛ احلروف اهلجائية اليت ابتدأ اهللا ا بعض السور 

أراد ا؛ قيل: إا رموز إىل أشياء وعينها بعض املفسرين؛ وقيل: إا حروف ال ندري ما معناها فاهللا أعلم مبا 

؛ وذلك ألن هذا القرآن نزل باللسان  وقيل: بل هي حروف هجائية ليس هلا معىن؛ وهذا القول هو الصحيح

، واللسان العريب ال يعطي هذه احلروف اهلجائية معىن وإذا كان ال يعطيها معىن فبمقتضى نزوله به  العريب املبني

ا، أي هذه احلروف هلا مغزا وهو: أن هذا القرآن الذي أعجز ؛ لكن قال العلماء إن هلا مغز  أن ال يكون هلا معىن

؛ يعين  فصحاء البالغة العرب العرباء إمنا كان باحلروف اليت هم يعرفوا، ويركبون كالمهم منها ومع ذلك أعجزهم

ن ا لو جاء بلسان غري عريب لقالوا نعجز عنه؛ لكن جاء باللسان العريب الذي يكونون كالمهم باحلروف اليت كا



؛ وهذا كما قاله  ؛ قال وهلذا ال تكاد جتد سورة مبدوءة ذه احلروف اهلجائية إال وبعدها ذكر القرآن هذه القرآن

هذه  )) اهللا ال إله إال هو الحي القيوم ((وقوله:    . الزخمشري وشيخ اإلسالم ابن تيمية ومجاعة من أهل العلم

؛ لكن هذه اجلملة مجلة أيضا أ خرب مبتد ((ال إله إال اهللا))، ومجلة أ وخرب؛ فاهللا مبتد أاجلملة مكونة من مبتد

 أموع املبتدجم:  ؛ والكربى لة صغرى؛ ألن اخلرب إذا وقع مجلة فهو مج لكنها تسمى عند النحويني مجلة صغرى

 خرب ثالث )) القيوم ((؛ و الثاين )) اهللا (( خرب لـ )) الحي ((خربان آخران  )) الحي القيوم ((:  وقوله . واخلرب

، وحذفت  ؛ وأصله اإلله مبعىن املألوه وجل ، علم على الرب عز علم على الذات املقدسة )) اهللا ((:  ؛ فقوله

خير صفوف الرجال  (اهلمزة ختفيفا كما حذفت اهلمزة من خري وشر يف مثل قول الرسول صلى اهللا عليه وسلم: 

علم  )) اهللا ((؛  أي أخريها وأشرها؛ وكما حذفت اهلمزة أيضا من: الناس، وأصلها: أناس ) أولها وشرها آخرها

؟ ومعناه: املعبود  ، هو أعلم معارف على اإلطالق نعم على الذات املقدسة وهو أعلم املعارف على اإلطالق

، وبناء مبعىن  عىن مغروس؛ فهو فعال مبعىن مفعول وما أكثر ما يأيت فعال مبعىن مفعول كغراس مب حبا وتعظيما

، وخربها حمذوف  ؛ فإله اسم ال النافية للجنس أي ال معبود حق إال هو )) ال إله إال هو ((وقوله:    . مبين

ما  ((؛ كما قال اهللا تعاىل:  ؛ وهناك آهلة باطلة ولكنها آهلة وضعت عليها األمساء بدون حق : حق تقديره

أفرأيتم الالت والعزى ومناة الثالثة األخرى ألكم  ((:  وقال تعاىل))  تعبدون من دونه إال أسماء سميتموها

الذكر وله األنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إال أسماء سميتموها أنتم وآبائكم ما أنزل اهللا بها من 

يزول اإلشكال وهو أنه كيف ينفى اإلله يف مثل  )) ال إله إال هو ((. طيب وذا التقدير للخرب يف  )) سلطان

:  واجلمع )) فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون اهللا من شيء ((هذه اجلملة ويثبت يف مثل قوله: 

ذلك بأن اهللا هو الحق وأن ما  ((فهو إله حق  )) ال إله إال هو ((؛ وأما اإلله يف:  ؟ باطل أن تلك اآلهلة أيش

 ؛ بدليل قوله ، هذا ضمري وليس اسم هذا ضمري وليس امسا))  هو ((وقوله:     )) ه هو الباطليدعون من دون

وما أرسلنا من  ((؛ وبدليل قوله:  ؟ علم هذا علم أو ضمري))  فاعلم أنه ال إله إال اهللا واستغفر لذنبك ((: 

 ؛ وعلى هذا نقول: أنا وهو يف قوله ضمريوأنا هنا ))  قبلك من رسول إال نوحي إليه أنه ال إله إال أنا فاعبدون

؛ فكما أن الذاكر ال يقول: ال إله  كالمها ضمري رفع منفصل  )) ال إله إال هو ((وقوله:  )) ال إله إال أنا ((: 

؛ وذا نعرف بطالن ذكر  " امسا هللا فال جيوز أن جيعل هو امسا هللا أنا ؛ أو كما أن الذاكر ال جيعل " إال أنا

 ((وقوله:    . لذي يذكرون اهللا بلفظ: هو هو، ويرون أن هذا الذكر أفضل األذكار؛ وهو ذكر باطلالصوفية ا

؛ فهو حي  وجل كاملة يف وجودها وكاملة يف زمنها ؛ وحياة اهللا عز أل هنا لالستغراق أي كامل احلياة )) الحي

؛ هي أيضا كاملة حال وجودها ال يدخلها  ؛ حياته مل تسبق بعدم وال يلحقها زوال ، وال اية له ال أول له



؛ إذا رأينا اآلدمي بل إذا رأينا غري  ، ومجيع صفاته ، وقدرته ، وعلمه ؛ فهو كامل يف مسعه نقص بوجه من الوجوه

، ملحوقة بزوال وفناء؛ هي  ؟ بعدم ؛ فحياته مسبوقة مباذا اهللا عزوجل وجدنا أنه ناقص يف حياته زمنا ووجودا

؛ كل  ، وال البصر، وال العلم، وال القدرة ؟ احلي ليس كامل السمع جودها؛ هل هو كامل السمعأيضا ناقصة بو 

؛ إذا حياته ناقصة يف الوجود والزمن؛ ففي الزمن مسبوقة بعدم وملحوقة بزوال؛ ويف الوجود ناقصة  حي فهو ناقص

، القائم  ؛ ومعناه: القائم بنفسه امعلى وزن فيعول وهو مأخوذ من القي )) القيوم ((وقوله:  . يف مجيع الصفات

؛ ويف اجلمع بني االمسني  ؛ والقائم على غريه فكل أحد حمتاج إليه على غريه؛ القائم بنفسه فال حيتاج إىل أحد

 ((؛ ففي  تع ما يوصف اهللا به جلميع الكمااليف اجلمع بينهما استغراق جلمي )) الحي القيوم ((الكرميني: 

كمال   )) الحي ((؛  ؛ وفيهما مجيعا كمال الذات كمال األفعال  )) القيوم ((، ويف  كمال الصفات  )) الحي

مث  . ؛ فهو كامل الصفات واألفعال والذات كمال األفعال، وباجتماعهما كمال الذات  )) القيوم ((الصفات 

؛ بسم اهللا الرمحن  أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم  نستمر وإال نأخذ اإلعراب ؟  نزل عليك الكتاب )) ((قال: 

ألم اهللا ال إله إال هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق وأنزل التوراة واإلنجيل من قبل  ((؛  الرحيم

؛ إن اهللا ال  هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات اهللا لهم عذاب شديد واهللا عزيز ذو انتقام

:  ؛ سبق لنا تفسري قوله تعاىل أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم   يخفى عليه شيء في األرض وال في السماء ))

   . وأخواا )) ألم ((وبيننا أن القول الراجح يف  )) لم اهللا ال إله إال هو الحي القيومآ ((

  ؟  إن حروف املقطعات ال معىن هلا قال :طالب ال

  . ، هو ما قال ال معىن هلا ال الشيخ :

  قال تدل على مغزى جاء ليعجزكم ألنه مكون من هذه احلروف لذلك جاء بعد احلروف ذكر القرآن  الطالب : 

  ال معىن هلا بذاا الطالب :

  ما هو الدليل يا بندر على أنه ليس له معىن يف ذاا ؟  ولكن هلا مغز طيب . الشيخ : 

   ؛ الدليل أا دائما يعقبها يف القرآن الطالب :

  ؟  على أنه ليس هلا معىنالدليل  الشيخ :

  ؛  أي نعم أن القرآن بلسان عريب مبني وهذه احلروف بلسان عريب مبني ليس هلا معىن الطالب :



؛  صح، الدليل أن القرآن نزل بلسان العريب املبني وهذه احلروف ليس هلا معىن يف اللغة العربية يف ذاا الشيخ :

  ؟ ا مغز يا عبد الرمحنطيب ما الدليل على أن هل إذا ليس هلا معىن.

  ؛ إن حروف احلروف يعقبها ذكر القرآن الطالب : 

  ؛  ذكر القرآن والتحدث  الشيخ : 

  ؛ ثاين شيء: يعين إا باحلروف اليت أنتم تعرفوا وتتحدثون ا القرآن الكرمية مركب منها الطالب :

  كان منها أحسن من كلمة مركب  الشيخ : 

  كان منها  الطالب :

  ؟ ما معناها )) ال إله إال هو ((قوله:  نعم طيب. الشيخ :

  ؛ ال معبود حبق إال اهللا سبحانه وتعاىل الطالب : 

. طيب ملاذا ال نقول: إن النفي مسلط على ما بعد إال يعين ال إله  ال معبود حبق، ال معبود حق إال اهللا الشيخ : 

  ؟ إال اهللا، ما يوجد إله إال اهللا

  ؛ يوجد آهلة لكن ما هم حق ألنه الطالب : 

يا فهد؟ ما هو الدليل  . ؛ نقول ال ميكن أن ننفي األلوهية مطلقا ألن غري اهللا قد يسمى إهلا أحسنت  الشيخ : 

  ؟  على أطالق اإلله على غري اهللا

   )) واتخذوا من دون اهللا آلهة ليكونوا لهم عزا ((قوله تعاىل:  الطالب :

فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعونها من دون اهللا من  )) (( تجعل مع اهللا إلها آخروال  ((:  وقوله الشيخ :

  ؟ اهللا األعظم فلماذا يا أمحديشتمالن على اسم ذكرنا أما  )) الحي القيوم (( . )) شيء

  ؛  ألن هلا معنيان: معىن الزمين مل يسبقه العدم الطالب : 

  ال ال، عبد اهللا ؟ الشيخ :



   ؛ ألما امسان يتضمنان صفات الفعلية والذاتية الطالب : 

؛ لذلك   كمال الفعلي  )) القيوم (( الكمال الذايت، و))  الحي ((؛ ففي  صح، الكمال الذايت والفعلي  الشيخ :

  ؟ صفها يا آدم )) الحي (( . ، الذايت والفعلي كانا متضمنني جلميع الكمال

  ؛  ميوت والاحلي احلياة الكاملة اليت ال  الطالب : 

  . يعين ذو احلياة الكاملة اليت مل تسبق عدم وال يلحقها زوال الشيخ :

  ؟  )) القيوم((  الشيخ : 

  ؛ هو القائم بنفسه، والقائم على نفسه كذلك يعين على غريه الطالب :

  ؟  الدليل على القيام بنفسه يا خالد   القائم بنفسه والقائم على غريه طيب. الشيخ : 

   ؛ ألن اهللا سبحانه وتعاىل غين ال حيتاج إىل أحد :الطالب  

  ؛  نعم  الشيخ :

   أما. الطالب :

 )) فكفروا وتولوا واستغنى اهللا واهللا غني حميد (( )) وهو الغني الحميد ((إذا وصف الغين مثل  الشيخ :

  ؟  قيامه على غريه ما هو الدليل . هذا يدل على قيامه بنفسه

  كلهم فقراء إىل اهللا سبحانه وتعاىل؛أن العباد   الطالب :

   ؛ ما هو الدليل؟ ما هو التعليل الشيخ : 

   يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى اهللا )) (( الطالب : 

  وغريها آية صرحية يف املوضوع ؟ الشيخ :

  )) أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت ((قوله تعاىل:   الطالب : 

     . يعين كمن ال يقوم بنفسه قائم على كل نفس بما كسبت ))(( أفمن هو صحيح  الشيخ : 



  تصريف القيوم يف اللغة العربية ؟ تصريف القيوم يف اللغة العربية كيف هو؟  الشيخ :

   . على وزن فيعول الطالب :

  ؛  وماذا تدل عليه هذه الصيغة على وزن فيعول الشيخ :

  هو على أنه سبحانه وتعاىل؛  الطالب :

   ؟ ال هذه صيغة؛ ألن أصلها قائم حولت إىل قيوم فحول فاعل إىل فيعول الشيخ :

  ؛  يقوم بغريه ويقوم على اهللا سبحانه وتعاىل الطالب : 

  يدل على الكثرة واملبالغة؛  الطالب :

التنزيل يكون من أعلى إىل  )) نزل )) (( نزل عليك الكتاب بالحق ((:  قال اهللا تعاىل   . صح الشيخ :

وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه  ((؛ كما قال اهللا تعاىل:  ويكون بالتدريج شيئا فشيئا أسفل،

 )) وقال الذين كفروا لو ال نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ((:  وقال تعاىل )) تنزيال

القرآن من عند اهللا، وأنه نزل أيش؟ بالتدريج ليس يفيد أن هذا  )) نزل ((؛ فقوله:  يعين نزلناه ليس مجلة واحدة

؛ وقد بني اهللا تعاىل يف آية  الضمري يعود على الرسول صلى اهللا عليه وسلم )) عليك ((مرة واحدة؛ وقوله: 

وقوله:  . أخرى أنه نزل على قلب الرسول صلى اهللا عليه وسلم ليكون أدل على وعيه هلذا القرآن الذي نزل عليه

؛ فهو كتاب ألنه  ؛ ألنه مكتوب ، وهو فعال مبعىن مفعول الكتاب وهو هذا القرآن )) يك الكتابنزل عل ((

؛ وهو كتاب يف  لوح احملفوظ )) إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون ((مكتوب يف لوح احملفوظ كما قال تعاىل: 

 صحف اليت بأيدينا وهو كتاب يف ال فمن شاء ذكره في صحف مكرمة )) ((الصحف اليت بأيدي املالئكة 

الباء هذه جيوز أن تكون من باب أنه  )) الكتاب بالحق ((وقوله:  . فهو مكتوب بأيدينا ونقرأه من هذه الكتب

؛ وحيتمل أن يكون عائدا التنزيل؛ يعين أنه نزل  ؛ فهو نازل حبق ال بالباطل ؛ أي مشتمل على احلق متلبس باحلق

وإنه  ((بعد قوله:  )) تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعونوما  ((؛ قال تعاىل:  حق ليس بباطل

فيكون باحلق يعين أنه نازل عليك نزوال حقا ليس بباطل فهو ما   )) لتنزيل رب العالمين نزل به الروح األمين

؛  تلبسا بهباحلق يعين مشتمال عليه وم بأيش؟ ؛ وحيتمل أن يكون نازال كتب عليه الصالة والسالم ذا القرآن

 ؛ والقاعدة: أن النص إذا دل على معنيني صحيحني ال يتنافيان محل عليهما مجيعا واملعنيان صحيحان ال يتنافيان



 ((؟ ألن  حال من الكتاب وال يصح أن جنعلها صفة؛ ملاذا )) مصدقا )) (( مصدقا لما بين يديه ((قوله:  .

مصدقا  ((؛ والصفة جيب أن تتبع املوصوف يف املعرفة والنكرة ؛ وقوله:  معرفة )) لكتاب ((او ، نكرة )) مصدقا

؛ وتصديقه ملا بني يديه له وجهان: الوجه األول: أا  قةباس: من الكتب ال للذي بني يديه يعين )) لما بين يديه

؛ فهو  بالصدقكما عليها ا أي ح )) مصدقا لما بين يديه ((؛ والثاين  فوقع مصدقا له به تا أخرب صدقها أل

 ،؛ ثانيا ؛ وإذا وقع صار تصديقا هلا ألن الكتب أخربت به فوقع ؛مصدق ملا سبق من الكتب للوجهني املذكورين

فيكون هذا تصديق ملا بني يديه يشمل الوجهني  ؛ وجل حكم بأا الصدق من عند اهللا عزأنه الوجه الثاين: 

وأن صحف ابراهيم حق، وأن اهللا أنزل  ، وأن زبور حق ،حقواإلجنيل  ،أن التوراة حقب؛ فالقرآن شاهد  مجيعا

 فإن الكتب السابقة أخربت ذا القرآن أنه سينزل ؛على كل رسول كتابا؛ كذلك مصدق للكتب اليت أخربت به

وقوله:  . اليت كانوا يعرفونه ا كما يعرفون أبنائهم هووصفت النيب صلى اهللا عليه وسلم الذي ينزل عليه بأوصاف ،

فهو  ؛ ألنه أمامك ؟ نعم أليس كذلك ، ؛ ألن الذي بني يديك سابق عليك أي ملا سبقه))  بين يديهلما  ((

 )) وأنزل التوراة )) (( نزل عليك الكتاب ((شف قال:  )) وأنزل التوراة اإلنجيل ((    . متقدم عليك

؟ قال أهل العلم: إن  فما هو اخلالف يف املعىن ؛ اختلف التعبري، واختالف التعبري يدل على اختالف املعىن

؛ وهذا من رمحة اهللا عزوجل على  التوراة اإلجنيل نزلتا دفعة واحدة بدون تدريج خبالف القرآن فإنه نزل بالتدريج

؛ لكن لو نزل دفعة واحدة لزم األمة أن تعمل  ؛ ألنه إذا نزل بالتدريج صارت أحكامه أيضا بالتدريج هذه األمة

على من سبقنا إذا نزلت عليهم الكتب مرة واحدة ألزموا  تاليت كتب صار؛ وهذا من اآل يعا بدون تدريجبه مج

 )) التوراة واإلنجيل ((وقوله:  . بالعمل ا من حني أن تنزل فيما ألفوه وفيما مل يألفوه خبالف القرآن الكرمي

؛  الذي نزله اهللا على عيسى عليه الصالة والسالم؛ واإلجنيل هو  على موسىاهللا الذي نزله  التوراة هي كتاب

؛ ولكن الذي يظهر أما ليسا بعربيني؛ ولكنه إذا  ؛ وقيل: بل مها عربيان وهذان االمسان قيل: إما غري عربيني

من  (( : قال   ، صار عربيا بالتعريف. ؟ بالتعريف نزل القرآن بشيء صار اللفظ الذي نزل به القرآن عربيا مباذا

حرف جر وحرف  "من"ن املعروف أن ألفيها إشكال لغوي؛  )) من قبلوأنزل التوراة واإلنجيل  (( ، )) قبل

؛ وال من البيت  اجلر جير؛ تقول: جئت من البيت إىل املسجد؛ وال جيوز أن تقول: جئت من البيت إىل املسجد

؟ نقول: ألن قبل وبعد وأخواما  )) ن قبلم ((:  فلماذا مل يقل )) من قبل ((هنا قال:  ؟ وإال ال إىل املسجد؛

،  ، وتنصب بأداة النصب ؛ يعين جتر حبرف اجلر ؛ إن أضيفت لفظا فإا تكون على حسب العوامل هلا أحوال

؛ يعين إذا حذفت  صارت مبنية على الضم ، إذا أضيفت تقديرا تقديرايعين ؛ وإذا أضيفت  وترفع بعامل الرفع

 )) من قبل ((، مبنية بناء دائما على الضم، مثل هذه اآلية:  صارت مبينة على الضم ي معناهو املضاف إليه ون



؛ إذا حذف املضاف  ي معناه فبنيت على الضمو لكن حذف املضاف إليه ون ؛ : من قبل هذا الكتاب أصلها

 )) من قبل ((؛ فتقول مثال:  ، تعرب بدون تنوين ي لفظه فإا تعرب حبسب العوامل لكن بدون تنوينو إليه ون

؛ إذا قطعت عن  ؟ ثالث حاالت حالمن ؛ كم هذه  لفظه أيش؟ يو ؛ إذا حذف املضاف إليه ون بدون تنوين

؛ فتقول: من قبل، ومن  ، تكون حبسب العوامل مع التنوين اإلضافة لفظا ومعنا فإا حبسب العوامل مع التنوين

   :  ؛ ومنه قول الشاعر بعد

                                         فصاغ لي الشراب وكنت قبال      أكاد أغص بماء الفرات                             

؛ فاألقسام إذا يا عبد اهللا؟  عن اإلضافة لفظا ومعىن وى قدر على؛ ألنه ن نصبها بالتنوين ، فقال: كنت قبال

   ، ثةالث الطالب :

   ؟ ؛ األول ؛ أربعة أقسام ؛ أربعة نعم ثالثة ؟ زد واحد الشيخ :

  ؛ األول إذا أضيف لفظا الطالب :

  الثاين؟  الشيخ : 

  ؛  الثاين: إذا حذف املضاف ونوي لفظه الطالب :

   الثالث: الشيخ :

   ؛ بع: إذا حذف املضاف ونوي معناه فقط؛ الرا وال لفظه وال معناه ذا حذف املضافإ الطالب :

 . وهي: إذا حذف املضاف إليه ونوي معناه إال حالة واحدة تعرب يف كل األحوال األربعة ؟ صح كذا الشيخ :

؛  مفعول ألجله متعلقة بنزل وأنزل )) هذه هدى (( )) وأنزل التوراة واإلنجيل من قبل هدى للناس ((قال: 

فهي مفعول من ؛  )) وأنزل التوراة واإلنجيل من قبل هدى للناس ((أي نزل عليك الكتاب هدى للناس؛ 

؛ لكن األصل يف  ؛ أي ألجل هداية الناس؛ واملراد باهلداية هنا هداية الداللة اليت يرتتب عليها هداية التوفيق أجله

،  ، ديهم وتدهلم عموما حىت الكفار ديهم )) للناس ىهد ((هداية الداللة؛ وهلذا قال: أا هذه الكتب 

؛ واهلدى ضد الضالل، واهتدى به وقد ال يوفقون احلق والعملتبني هلم احلق من الباطل؛ لكن قد يوفقون لقبول 

 . ومنه مسيت الضالة يعين البعري الضائع التائه ؛ طريق الصواب؛ وضل مبعىن احنرف وتاه وضاعالمبعىن صار على 

 ن أصلها أناس حذفت مهزا للتخفيف لكثرة االستعمالالناس سبق لنا مرارا وتكرارا أ )) هدى للناس ((وقوله: 



هنا املعىن وليس املراد به القرآن؛  املراد بالفرقان )) وأنزل الفرقان ((وقوله:  . ؛ واملراد بالناس البشر وهم بنو آدم

يف ذلك تكرار ؛ وإمنا قلنا ذلك ألننا لو خصصناه بالقرآن لكان  فاملراد أنزل ما يبني به الفرق بني احلق والباطل

وكان فيه فصل لكون التوراة واإلجنيل فرقانا مع أن التوراة واإلجنيل فرقان  )) نزل عليك الكتاب ((قوله: مع 

،  ؛ إذا أنزل الفرقان الذي تضمنته هذه الكتب الثالثة وهي: القرآن تفريقا بني احلق والباطل االشك أن فيه

، وفيها التفريق بني أهل احلق  ، فيها التفريق بني احلق والباطل الفرقان؛ ففيها اهلدى وفيها  ، واإلجنيل والتوراة

؛ وبني أهل  ، بني احلق يف ذاته يقول هذا حق وهذا باطل ؛ ففيها تفريق بني العامل واملعمول وأهل الباطل مجيعا

ار؛ فيها تفريق بني ؛ طيب فيها تفريق بني النافع والضار؟ نعم فيها تفريق بني النافع والض احلق وأهل الباطل

فيها تفريق بني األضر والضار ؛ ألن كلمة الفرقان كلمة واسعة تشمل كلما به الفرق من  ؛ ؟ نعم األنفع والنافع

  مجيع الوجوه 


